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CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 KČ

K L Á N O V I C K Ý

Pražským Ámosem 2014
je Jana Bízková z Klánovic
Martina Petráčková, Petr Soukup














V pondělí 20. ledna 2014 proběhlo v Senátu PČR pod záštitou Aleny
Gajdůškové první regionální kolo 21. ročníku ankety Zlatý Ámos. Jana Bízková
z Masarykovy ZŠ v Klánovicích převzala z rukou senátora a kandidáta
na ministra školství Marcela Chládka dekret, kterým jí byl udělen titul
nejoblíbenější učitelka hl. města Prahy - Pražský Ámos 2014. Při této příležitosti
jsme se zeptali:
Pane řediteli, jak se cítí ředitel, jehož kolegyně získala ocenění nejoblíbenější
učitel Prahy?
Cítím se skvěle, mám radost. Poprvé se někdo z naší školy zúčastnil, a hned je z toho
vítězství v Praze. Paní učitelce i jejím žákům gratuluji a držím palce do celostátního
semifinále.
Paní učitelko, kdo a jak se rozhodl Vás do ankety přihlásit? Co předcházelo
Vašemu vítězství v této anketě?
Do soutěže mne přihlásili rodiče a děti z mé třídy 3. B. Je to pro mne velká čest.
Děti musely mou nominaci obhájit před porotou připraveným vystoupením. Zazpívaly
písničku s originálním textem a následoval společný pohovor, při kterém odpovídaly
na všetečné otázky poroty.
Je naše škola výjimečná, když máme neoblíbenější učitelku v Praze? Jak
hodnotíte úroveň naší školy?
Škola je taková, jací jsou lidé, kteří v ní pracují. Ti dělají školu. A myslím si, že naše
škola je kreativní, přátelská, komunikativní a spravedlivá. Celkově příjemná atmosféra
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pokračování ze str. 1

panuje mezi malými i velkými.
Vyhrajete i celostátní kolo?
Teď nás čeká semifinále, ještě nevíme,
co bude úkolem, ten bude zveřejněn,
až proběhnou všechna regionální kola.
Ale budeme se snažit probojovat
do finále, tak nám držte palce.
Děkujeme za rozhovor a do dalšího
kola Vám držíme palce.

Slovo starosty

Co, kdy, kde, v kolik???
Datum
1. 2. 2014
9.00-18 hod.
3. 2. 2014
4. 2. 2014
5. 2. 2014
od 14:00
7. 2. 2014
8. 2. 2014
od 14 do 18 hod.
13. 2. 2014

Vážené dámy, vážení pánové,
v letošním roce Vám přeji mnoho
zdaru a úspěchů, pevné zdraví a taky
trochu štěstí. Prosinec byl bohatý na
mnoho společenských událostí. Mezi
velmi úspěšné akce patřila adventní výstava betlémů. Organizátorům moc
děkujeme a již nyní se těšíme na další akce.
Nový rok by nám měl rovněž přinést
pokračování knihy od pana Jindřicha
Lukáše – Klánovice na starých fotografiích. Již nyní se mezi Vámi našli
podporovatelé, kteří na vydání knihy finančně přispívají. Městská část Klánovice tak plynule navazuje na tento obdivuhodný přístup klánovických občanů, díky němuž se nám daří realizovat
spoustu věcí, které bychom si z našeho rozpočtu dovolit nemohli.
V závěru roku jsme zakoupili nový zametací vůz, který je z 90% hrazen z dotace SFŽP. Zkušení provoz již proběhl
a již nyní se lze těšit na to, že pořádek
v Klánovicích se opět o něco zlepší.
V letošním roce opět plánujeme se
ucházet o další dotační tituly z SFŽP na
obnovu zeleně, nákup vybavení pro lepší nakládání s bioodpady. Především
svévolné odkládání bioodpadu do lesa
nás dlouhodobě trápí. Vedle těchto aktiv se naše pozornost soustřeďuje
na dostavbu školy, zvažujeme další
rozšíření školky.
Další naší snahou je pokračování výstavby nových komunikací. Máme Magistrátem rezervovány finanční prostředky na opravu Krovovy, Lovčické
a části ulice Blešnovské. Z důvodu
mnoha negativních připomínek občanů
z Blešnovské bylo stavební řízení týkající se rekonstrukce této ulice přerušeno. Věřím, že se projektant rychle vyrovná s touto skutečností a další etapa
bude letos zahájena.
Petr Soukup

15. 2. 2014
od 14 do 18 hod.
22. 2. 2014
od 19 do 22 hod.
1. 3. 2014
9:30-19:00
2. 3. 2014
3. 3. 2014
8. 3. 2014 od 20 hod
20. 3. 2014
17 - 20 hod
10. 4. 2014
17 - 20 hod

Kdo
Club ELF dream
Kateřina Černá
KC Nová Beseda
KC Nová Beseda
Clariton Chorale
Hamu – Malostranské nám.

Co
Vstup do Akáši - jednodenní seminář Akáša
(vesmírná knihovna) je tajemná sféra zápisů.
Filmklub Besídka – vítězný film Nymfomanka
Divadelní představení pro dospělé KOUZELNÍK
Mezinárodní festival Vltava 2014
vstup volný
Přednáška Mudr. Josef Hrušovský,
KC Nová Beseda
NCSK – Energetická medicína
Club Elf Dream Monica
Před / Za kamerou – konkurz a zápis do nového
Foris – Kvasničková / Pino
kurzu - umělecké tvořivé dílny pro děti od 9 let –
Foris
až po teenagery do 17 let.“
KC Nová Beseda
Blues Jam Session
„Performing arts club“ film & animace, herectví
Club Elf Dream
& dubbing, umělecký design & scénografie, líčení
Monica Foris – Kvasničková &
kostýmy, techniky psaní a vyprávění, tanec,
/ Pino Foris
pohyb & improvizace.
3-tí - setkání přátel clubu – aneb
Club ELF dream
… sálová tančírna a křest ateliéru
Připravované akce v dalších měsících
Club ELF dream

Jiří Maria Mašek

KC Nová Beseda
KC Nová Beseda
ZŠ Masarykova
SŠ hotelnictví a gastronomie
SČMSD, Slavětínská 82
SŠ hotelnictví a gastronomie
SČMSD, Slavětínská 82

Vernisáž výstavy – mamART
Filmklub Besídka – vítězný film…
Tělocvična Beseda
Gastronomický večer na téma: Severská kuchyně –
Norsko. Více www.hotelova-skola.cz
Gastronomický večer na téma: Středomořská kuchyně –
Španělsko, region Andalusie. Více www.hotelova-skola.cz

Informace z jednání RMČ
Rada MČ Praha-Klánovice („RMČ“) zasedala v posledním měsíci loňského roku
hned třikrát (4. 12., 11. 12., 20. 12.). V novém roce radní jednali 15. 1., další jednání byla naplánována na 29. 1. a 12. 2. 2014.
RMČ mj. schválila:
• Termín pro zasedání Rady MČ a Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice
v prvním pololetí roku 2014. (Závěrečné zasedání tohoto volebního období
čeká klánovické zastupitele ve druhém
zářijovém týdnu. Začátkem října se
uskuteční komunální volby.)
• Jmenování paní Heleny Petráčkové vedoucí Místní knihovny Klánovice s účinností
od 1. 2. 2014. RMČ zároveň vyslovila poděkování paní Jitce Frýdmanové, která
v uvedené pracovní pozici působila v předchozím období a zasloužila se o kvalitní
poskytování knihovnických služeb.
• Zadání znaleckého posudku k soudnímu sporu (kauza „Koupaliště“) za cenu
24 tis. Kč + DPH. Zpracovatel: Ing. Tomáš Hoskovec, TH REAL – znalecká
kancelář se sídlem v Klatovech.

• Návrh na vyřazení části majetku MČ
Praha-Klánovice v souvislosti s provedenou inventarizací ke dni 31. 12. 2013.
Odvoz do sběrného dvora (příp. odborná likvidace materiálu) proběhne nejpozději do 15. 2. 2014.
• Povolení k užití oficiálního znaku MČ při
výrobě publikace „Rádce občana a podnikatele“ pro správní obvod Praha 21.
• Aktualizované znění Knihovního řádu,
které je nyní v souladu se zák. č. 89/2012
Sb, občanský zákoník v pln. zn.
• Zveřejnění oznámení o záměru schválit přechod nájmu restaurace Beseda
od dosavadního provozovatele Live in
s.r.o. na společnost Food Service Klánovice s.r.o., sídlo Praha-Dolní Počernice.
• Navýšení počtu žáků v přípravné třídě
Masarykovy základní školy Klánovice,
kapacita se mění z 15 na 17 míst.
Chcete se dozvědět více? Kompletní
zápisy a usnesení z jednání RMČ najdete na internetu: www.praha-klanovice.cz,
sekce „volené orgány“.
Jiří Karban

Vážení občané,
na základě množících se „zaručených“ zpráv, že se v Klánovicích uvažuje o zrušení místní pošty, jsme požádali o stanovisko Ředitele pobočkové sítě Praha. Bylo nám sděleno, že Česká pošta, s. p. v současné
době neuvažuje o uzavření či zrušení pošty Praha 914 Klánovice.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ Praha-Klánovice
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Zprávy ze Zastupitelstva
26. veřejné zasedání Zastupitelstva proběhlo dne 16.12. 2013 od 18:30 hodin za
účasti většiny zastupitelů, přítomno bylo 10
občanů. Na programu bylo 18 bodů, mezi nejdůležitější body patřilo řešení problematiky
parkování u nádraží - zóna na zvláštní povolení, rozpočtové provizorium pro rok
2014, smlouva s UBM – plánovací smlouva o výstavbě, navýšení kapacity ZŠ Praha-Klánovice.
Zastupitelé nejprve schválili program jednání, určili ověřovatele zápisu, vzali na vědomí zprávu o činnosti Rady MČ, finančního
výboru, komise výstavby a dopravy a komise pro životní prostředí.
Poté jsme se již začali věnovat otázce řešení parkování u klánovické železniční zastávky. Tuto otázku jsme řešili opakovaně,
když na minulém jednání jsme nepřijali žádné
rozhodnutí. Občané Klánovic přišli podpořit
snahu zastupitelů tuto otázku řešit parkovací zónou, která by upřednostnila zájmy klánovických občanů. Současný stav nezákonně parkujících aut je alarmující. Zastupitelé po
diskusi přijali usnesení, na základě kterých
bude podána žádost na úřad dopravních
agend, který by povolil zónu zvláštního parkování v oblasti ulic: Kuchařská, Axmanova,
Bydžovská, U Trativodu, Blešnovská (v úseku U Trativodu-Kuchařská), Aranžérská
(v úseku U Trativodu-Kuchařská), Slavětínská
(od odbočky vedoucí k mostu přes trať k otočce autobusů včetně), Votavova (v úseku Slavětínská-Medinská), Smiřická (v úseku Slavětínská-Medinská), V Pátém (v úseku Votavova-Habrovská). Naší snahou je pomoci
městské policii při vynutitelnosti práva a docílit stavu, kdy v této oblasti se bude parkovat jen na místech k tomu určených. Omezení parkování bude časové, kdy parkování na
povolenku bude od 8 do 10 hodin. Mimo tuto
dobu budou moci parkoviště užít všichni. K tomuto záměru zastupitelé přistoupili teprve
poté, co jsme zajistili zlepšení hromadné dopravní obslužnosti. Městská část bude moci
realizovat toto opatření teprve poté, co obdrží
souhlas od dopravního úřadu v Újezdě.
Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili úpravu rozpočtu a to především o přijaté dary, které jsme obdrželi od občanů jak na provoz MŠ,
opravy silnic, opravu sportovní haly. Příjmovou stánku rozpočtu poté vylepšili účelové dotace od Magistrátu hl.m. Prahy na volby, pro
školu a sport. Celkové příjmy rozpočtu v roce
2013 byly 16,6 mil. Kč, výdaje 21,3 mil. Kč,
rozdíl ve výši 4,7 mil. Kč byl uhrazen z přebytku hospodaření z minulých let a zapojením
příjmů z vedlejší hospodářské činnosti. Za-

stupitelé poté rovněž jednomyslně přijali rozpočtové provizórium na rok 2014. O řádném
rozpočtu budou zastupitelé jednat na dalším
jednání.
Dalším bodem programu bylo schválení pravidel pro grantový program. Zastupitelé se
i přes nelehkou finanční situaci MČ rozhodli
grantový program zachovat i pro rok 2014 s tím,
že částka na podporu místní spolků, sportu
a kultury bude určena na dalším jednání zastupitelstva – rozpočet městské části.
Zastupitelé na návrh Ing. Kubíčka rozhodli o vypracování ekonomické analýzy a objemové studie domu seniorů. (K datu uzávěrky KZ se podařilo vyjednat jednání s radním hl.m.Prahy pro oblast sociální péče panem Dlouhým, který Klánovicím přislíbil pomoc při výstavbě domu).
Zastupitelé na svém jednání dne
26. 6. 2011 vyslovili předběžný souhlas se
směnou pozemků nacházející se u ulice Slavětínské. Tyto pozemky měly různé vlastníky a nedaly se prakticky využít. Na základě
rozhodnutí zastupitelů budou pozemky zceleny a rozděleny, daň z převodu uhradí soukromí vlastnící. Městská část v současné
době neplánuje využití těchto pozemků. Dle
územního plánu jsou tyto pozemky určeny pro
výstavbu občanské vybavenosti, tj. školy,
školky, úřadu apod.
Mezi zásadní body jednání patřilo jednání
se zástupci společnosti UBM. Jednání se zastupiteli se účastnila prokuristka firmy, právní
poradce, jednatel firmy a projektant firmy
pan Ing. arch. Krejčí. Výstavba a snaha o propojení katastrů Klánovic a Horních Počernic
je dlouhodobá. Na programu jednání bylo projednání návrhu investora na uzavření plánovací smlouvy, která by rozdělila do etap plánovanou výstavbu cca 106 domů. První etapa měla obsahovat výstavbu 16 rodinných
domů, které by nebyly přímo napojeny na katastr Horních Počernic, ale pouze na Klánovickou dopravní infrastrukturu. Ostatní výstavba
se měla realizovat až poté, co by bylo vybudováno přímé dopravní napojení na Horní Počernice. Staveništní doprava by byla realizována přes Horní Počernice. Postoj představitelů Klánovic k této výstavbě je od roku 2010
nesouhlasný. a to z několika důvodů. Především z obavy z nyvýšení počtu osobních aut,
kterými noví občané Horních Počernic budou
jezdit. Jediná přístupová cesta by vedla přes
Klánovice. Současný stav klánovických vozovek neodpovídá plánované výstavbě na katastru Horních Počernic. Dotčené ulice K Rukavičkárně, Rodovská, Krovova již 14 let če-

kají na rekonstrukci. Stavba č. 0196 se nachází
v II. etapě z V. etap. V oblasti chybí chodníky,
během 20-ti let došlo k zahuštění výstavby
v Klánovicích a další rozšiřování by bylo
na úkor kvality života zdejších občanů.
Za společnost UBM hovořil Ing. arch. Krejčí, odpověděl na všechny vznesené dotazy.
Největší obavy měli zastupitelé a přítomní občané ze skokového zvětšení provozu v ulici
K Rukavičkárně, dotazovali se na nelogický
název projektu – „Villa park Klánovice“, zjišťovali účinnost navrhovaných opatření – oddělení katastru tzv. neprůjezdnou zelenou oblastí. Po diskusi starosta navrhl, aby zastupitelstvo předloženou smlouvu neschválilo,
tento návrh byl schválen. Na základě tohoto
rozhodnutí, nebude moci investor obdržet stavební rozhodnutí k výstavbě domů.
Dalším bodem programu byla změna
územního plánu na pozemcích ležící v areálu
bývalé Sempry, kdy vlastník měl zájem požádat o změnu využití pozemku se zahradnictví na čistě obytné území. S touto změnou
zastupitelé nesouhlasili.
Zastupitelé naopak schválili podanou žádost na Statní fond životního prostředí v prioritní ose zkvalitnění nakládání s bio odpady.
Klánovice žádají o dotaci ve výši cca
4,5mil.Kč se spoluúčastí 10% na nákup svozového vozu a bio kontejnerů. Cílem tohoto
projektu je omezit svévolné odkládání zahradního odpadu do lesa.
V dalším programu zastupitelé vzali na vědomí rozhodnutí Rady MČ o rozšíření kapacity ZŠ a její souhlas s rozšířením výuky
angličtiny v ZŠ.
Volba zástupce starosty ani na prosincovém
jednání nebyla úspěšná, pan dr. Maiello nezískal většinu hlasů. Většinu hlasů naopak získal návrh paní Mgr. Starčevičové, aby byl vypuštěn v rámci pořizování metropolitního plánu koridor z územní rezervy pro vysokorychlostní trať Praha-Brno hranice ČR (Wien/Bratislava) a to z důvodu vlivu na životní prostředí klánovického lesa a obyvatel Klánovic.
Tímto usnesením byla pracovní část jednání ukončena: Zastupitelé schválili závěrečnou zprávu návrhového výboru, jednání
bylo ukončeno 20 minut po půlnoci. Další jednání je plánované na březen letošního roku.
Zápis po jeho ověření byl zveřejněn na
webu městské části www.praha-klanovice.cz
a můžete se z něho dozvědět více podrobností. Více informací jsme Vám připraveni poskytnout na úřadě městské části, nebo se můžete obrátit na jakéhokoliv zastupitele.
Petr Soukup
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Zprávy z úřadu
Vážení čtenáři,
začal rok 2014 a z různých médií se
k nám dostávají informace, že tento
rok podle astrologů a kartářů bude
lepší než rok 2013. Chtějme tomu tedy
věřit a snažme se být vstřícní k ostatním, pozitivní, komunikativní, neřešit minulost, ale hledět dopředu.
I když již začal nový rok, dovolím si
tak jako v předchozích letech malou
rekapitulaci roku 2013 v Klánovicích.
Občané a občánci Klánovic:
• v roce 2013 bylo uzavřeno 9 sňatků
• v roce 2013 se v Klánovicích narodilo
31 dětí, z toho 19 dívek a 12 chlapců.
Šťastným rodičům blahopřejeme a dětičkám přejeme hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
• v roce 2013 se do Klánovic přihlásilo k trvalému pobytu 163 občanů.
• v roce 2013 se z Klánovic odstěhovalo
74 občanů.
• v roce 2013 zemřelo v Klánovicích
23 lidí, z toho 13 žen a 10 mužů

Poplatky za psy
Upozorňujeme, že poplatky za
psy se platí do 31. března 2013.
Poplatky můžete zaplatit:
a) v hotovosti v pokladně Úřadu MČ
b) na účet č. 2000707339/0800, variabilní symbol 1341 a číslo popisné, do zprávy pro příjemce
uveďte příjmení a jméno majitele
psa a ulici
Výše poplatků zůstává nezměněna, tj. za psa chovaného v bytovém domě – 1 500 Kč, za druhého psa chovaného v bytovém
domě – 2 250 Kč (výše uvedené
poplatky je možné platit ve dvou
splátkách – a to do 31. 3. 2013
a do 31. 8. 2013).
Za psa chovaného v rodinném
domě – 300 Kč, za druhého psa
chovaného v rodinném domě
600 Kč.
Za psa, jehož majitel pobírá
starobní, invalidní, sirotčí, vdovský nebo vdovecký důchod,
který je jeho jediným příjmem –
200 Kč (platí též pro majitele v bytovém domě).
Alena Janoušková

• ke dni 31. 12. 2013 bylo v Klánovicích
přihlášeno k pobytu 3 340 obyvatel,
z toho 1715 žen a 1625 mužů.
Výstavba, komunikace, zeleň, odpady,
psi:
• v roce 2013 bylo v Klánovicích zkolaudováno a přiděleno číslo popisné
16 rodinným domům.
• v roce 2013 bylo v Klánovicích opraveno nebo zrekonstruováno 2.335 m
komunikací. Z toho oprava metodou
„Vialit“ 1.015 m (o 553 m více než
v roce 2012), oprava „záplatováním“
1.320 m (o 307 m více než v roce
2012). Kompletní rekonstrukce, kterou
hradí MHMP 0 m. Dále byla upravena křižovatka Chudoměřická x Slatinská, MČ uhradila materiál na opravu lesní cesty ul. Pilovská a spolufinancovala úpravu parkovacích stání
ve Šlechtitelské.
• v roce 2013 bylo podáno 36 žádostí
o pokácení stromů, z toho 19 z důvodu výstavby. Z toho o povolení pokácení 196 stromů, 260 bm keřů (zapojených porostů). Povoleno bylo pokácení 176 stromů, 260 bm keřů. Zamítnuto bylo pokácení 20 stromů. Náhradní výsadba byla uložena v počtu
206 stromů, z toho 59 do uličního
stromořadí, 250 bm živého plotu a popínavé rostliny po celé délce protihlukových stěn u železniční trati..
• v roce 2013 bylo svezeno cca 210 tun
listí, tj. o 60 tun více než v roce 2012.
Nevyvážíme jen listí z veřejných prostranství, ale i listí ze zahrad, které
majitelé vyvezou mimo svůj pozemek.
• na 15ti místech je přistaveno: 20 kontejnerů na papír, 16 kontejnerů na
plast, 15 kontejnerů na sklo, 19 kontejnerů na tetrapak, 4 kontejnery na
nápojové plechovky.
• v roce 2013 bylo k poplatku celkem
přihlášeno 444 psů, z toho bylo 48
psů osvobozeno od poplatku z důvodu čipování a 52 psů uhynulo.
Poplatky za psy se platí do 31.března
2014. Výše poplatku zůstává nezměněna.
Další poplatky, které byly vybrány:
• lázeňský – 26 392 Kč
ubytovací – 114 710 Kč
• zábor veřejného prostranství –
122 752 Kč
správní – 58 340 Kč
• pronájmy bytových a ostatních prostor

– sportovní hala 857 326 Kč, tělocvična Beseda 145 395 Kč (nárůst
oproti roku 2012 o 44 000 Kč), nebytové prostory 680 685 Kč, byty
1 060 642 Kč, pozemky 826 278 Kč.
Klánovický zpravodaj
V roce 2013 jsme za tisk a roznášku KZ
uhradili 215.107 Kč a za inzerci vyfakturovali 194.610 Kč.
Stavební akce v roce 2013:
V roce 2013 realizovala MČ Praha –
Klánovice několik významných stavebních zakázek, které přispěly ke zhodnocení a zlepšení stavu objektů v majetku MČ Praha – Klánovice.
V druhém pololetí roku 2013 byla
zrealizovaná výměna stávajícího sportovního povrchu ve sportovní hale starosty Hanzala. Stávající nevyhovující
povrch byl nahrazen novým sportovním
povrchem, který splňuje požadavky současně platných norem a zvyšuje bezpečnost a komfort uživatelů sportovní
haly. V rámci této akce byly vyměněny
skříňky v prostoru pánských šaten.
Na konci roku 2013 proběhla oprava
střešního pláště objektu haly a byla
opravena podlaha vstupu do objektu.
Během roku 2013 proběhla oprava
střešních plášťů na objektech v majetku MČ Praha – Klánovice, a to oprava
na objektu BAZAR (cukrárna – samoobsluha) dále na objektu ve dvoře
ÚMČ Praha – Klánovice (byt + klub seniorů). Průběžně se realizovaly opravy
a údržba na všech objektech v majetku
MČ Praha – Klánovice.
Kromě výše uvedených stavebních
akcí ÚMČ zrealizoval poptávkové řízení
na dodávku služeb v oblasti BOZP a PO.
V současné době má MČ Praha – Klánovice dokončený audit BOZP a PO s pozitivními výsledky a další spolupráce s vítězem poptávkového řízení pokračuje
tak, aby byly plněny veškeré zákonné požadavky na zajištění BOZP a PO.
Významnou akcí byl nákup zametacího vozu z dotačních prostředků SFŽP
na snížení prašnosti v Klánovicích.
V současné době je zametací stroj plně
funkční a v odpovídajících klimatických
podmínkách již probíhá nasazení zametacího stroje. Opakovaně byly podány
žádosti k Nadaci ČEZ o dotace na vybudování dětských a dětských dopravních hřišť. Zatím však Klánovice nebyly vybrány.
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V roce 2014 plánujeme zahájit několik významných akcí zaměřených na
rozvoj Klánovic. V prvním čtvrtletí roku
2014 bude vyhlášeno zadávací řízení na
dodávku architektonické a ekonomické
studie domu seniorů. Ve stejném období by měla proběhnout architektonická
soutěž na dostavbu základní školy
(ZŠ Masarykova). Z konce roku 2013
přechází podaná žádost o dotaci na
SFŽP – likvidace biologického odpadu,
kde bychom měli znát výši přiznané dotace do konce měsíce března 2014. Dal-
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ším dotačním titulem je dotace na zateplení objektu BESEDA (tělocvična
a kino), kde výsledek bude znám do konce měsíce března 2014. Na rok 2014 je
naplánovaná běžná údržba a obnova budov v majetku MČ Praha – Klánovice.
Realizace plánovaných akcí je závislá
na finančních možnostech MČ Praha –
Klánovice a na poskytnutých dotacích.
Žádosti jsou podávány průběžně nejen
na SFŽP, ale i na MHMP, ČEZ a další
subjekty.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ

Možnosti on-line informací
o jízdě vlaků, výlukách apod.
Na jednání se zhotovitelem stavby firmou Viamont DSP a.s. a poskytovatelem
městské hromadné dopravy ROPID bylo ze strany představitelů Klánovic vznesen
požadavek na lepší a včasnější informovanost občanů o výlukách, poruchách či
jiném omezení na trati Praha-Klánovice – Praha-centrum a zpět. K této naší žádosti
nám Ing. Václav Haas poskytl několik užitečných odkazů na on-line informace. Městská část na svých webových stránkách zřídí v sekci „na čem pracujeme“ samostatnou záložku, na které budou umístěny tyto informace a odkazy na servery, kde
můžete získat aktuální informace o dění na trati, provozu, zpoždění.
Kde lze zjistit plánované výluky, mimořádné omezení provozu?
Na www.cd.cz/omezeniprovozu, lze zjistit že, železniční zastávka Praha-Klánovice,
bude mít výluku v tomto rozsahu: ve dnech 27. 2. až 4. 3. 2014, denně vždy od 8:45
do 16:40 hod. Všechny osobní vlaky ve směru Úvaly/Český Brod zastavují pro výstup/nástup cestujících na zastávce Praha-Klánovice u provizorního nástupiště u nulté
koleje. Ve dnech 20. 2. až 25. 2. 2014, denně vždy od 8:45 do 16:40 hod.: Všechny
osobní vlaky ve směru Praha zastavují pro výstup/nástup cestujících na zastávce
Praha-Klánovice u provizorního nástupiště u nulté koleje. Abychom jen neopisovali
údaje pouze od SŽDC, dovolíme si Vás upozornit, že 0. kolej je ta uprostřed.
Na tomto serveru lze filtrovat zprávy po tratích či po krajích. Pod mapou v horní
části jsou uvedeny aktuální mimořádnosti (neplánované), které zcela operativně plní
dispečeři ČD. Pokud se zaregistrujete, tak lze zasílat informace o výlukách i pomocí
e-mailu automaticky (aby nebylo nutné sledovat web). Lze si nastavit pouze trať 011.
Dalším užitečným odkazem je http://www.cd.cz/cd-online/vyluky/info.php, který
informuje o aktuální poloze vlaku. ČD mají aplikaci, která pracuje se zmíněným číslem vlaku. Odkaz na ni je přímo na hlavní straně ČD http://www.cd.cz. Přímý odkaz
je: http://www.cd.cz/cd-online/poloha-vlaku/. Tato aplikace funguje i pomocí SMS
přes mobil, návod naleznete na: http://www.cd.cz/cd-online/poloha-vlaku/polohavlaku-sms/-4298/. Ing. Hass z odboru plánování sám upozorňuje, že pro běžného
uživatele může být problémem „ono číslo vlaku“ a doporučuje příjemnější aplikace:
http://www.cd.cz/mapa,
http://kam.mff.cuni.cz/~babilon/zpmapa2,
http://provoz.szdc.cz/grapp/.
Další možností zjišťování údajů bez čísla vlaku je zrcadlení (někdy virtuálních) informačních tabulí na stránkách SŽDC. Pro Klánovice tabule není generována, ale
lze používat okolní tabule Praha-Běchovice nebo Úvaly. Předpokládá se, že po instalaci informačního systému v Klánovicích bude i tato zastávka zařazena do tohoto systému (obdobně jako tam jsou Kyje či Dolní Počernice). Zde vidíte vlastně
tabuli na stanici včetně koleje, na kterou má v dané stanici vlak přijet, zpoždění je
zadáváno ručně výpravčími nebo automaticky, úplně shodně jako v dotyčné stanici
řeší údaje na informačních tabulích přímo ve stanici. http://provoz.szdc.cz/tabule/.
Petr Soukup
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Bude nový podchod
v říjnu 2014?
Klánovice jsou dotčeny stavbou „Modernizace traťového úseku Praha-Běchovice – Úvaly“. Cílem stavby je provést
celkovou rekonstrukci trati a nástupišť,
včetně zastřešení. Rozšíření a rekonstrukce propustků, železničních mostů
a realizace protihlukových stěn.
Klánovická železniční zastávka projde částečnou rekonstrukcí, bude vybudován nový podchod, dojde k vybudování nového nástupiště a opravě
zastřešení. Budou vystavěny protihlukové stěny. Nádražní budova rekonstruována nebude.
Dle sdělení zhotovitele firmy Viamont DSP a.s. bude nový podchod hotový v říjnu letošního roku. Bohužel
omezení se nás dotýkají již dnes.
Změnil se nástup do vlaků v době výluk. Nástup a výstup byl posunut směrem k Běchovicím. Tento postup se
v současné době může jevit jako nerozumný, ale s ohledem na další plánované kroky stavby zjistíme, že má své
důvody. Hlavním důvodem je hloubení
nového podchodu a úprava nástupiště.
Současný prostor nástupu do vlaků
(u budovy nádraží) bude uzavřen, bude
zde probíhat stavba. Zhotovitel nás ujistil, že udělá vše proto, aby omezení bylo
co nejkratší a cestující byli včas informováni. Jsme v kontaktu se zhotovitelem a budeme se snažit Vám na stránkách KZ a na webu MČ podávat informace. Prvním krokem je dopis od firmy
Viamont DSP a.s., který otiskujeme.
Petr Soukup

Jubilanti
V únoru oslaví své narozeniny
Milena Prenghyová
Leo Hýža
Jindřich Kříž
Július Prenghy
Jaroslava Musilová
Zdeňka Otáhalová
Jaroslava Rudová
Karel Wagner
Jiří Dušek
Milena Potyšová
Všem oslavencům gratulujeme
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Nejsme nepřátelé!
Vážení občané Klánovic,
Po dlouhém období příprav a několika úpravách projektové dokumentace stavby „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“, bylo v loňském roce vydáno stavební povolení pro realizaci této stavby. Jedná se o poslední neopravený úsek na trati Pardubice – Praha,
hojně využívaný veřejností při cestě do zaměstnání a zpět. Jeho realizace jistě nebude bez odezvy, vás uživatelů.
My, zástupci firmy Viamont DSP a.s., která uspěla ve výběrovém
řízení na zhotovitele, bychom rádi tuto složitou stavbu zrealizovali co
nejlépe a pokud možno s co nejmenším dopadem negativních vlivů
stavby na vás, obyvatele MČ Praha 21. Nemohu slíbit, že stavba bude
probíhat tak, že to ani nepoznáte. Spíše naopak. Zvýšený provoz vozidel nákladní přepravy sebou přinese celkové zvýšení zátěže na životní prostředí. Omezení ploch pro parkování v okolí stavby ve stanici určitě nebude populární, ale v průběhu výstavby bude nezbytně nutné, hlavně s ohledem na vaši bezpečnost. Vzhledem k rozsahu prací
a ztíženému přístupu k jednotlivým objektům dráhy, především v oblasti Klánovického lesa, bude nutné provést výměnu kolejí za pomoci speciálního sanačního vlaku z vlastního tělesa dráhy. Tato rekonstrukce bude probíhat při částečném omezení dopravy po kolejích, v některých případech i nahrazením vlakové dopravy autobusovou. Vlastní zastávka Klánovice bude rekonstruována postupně za provozu v letošním roce s využitím stávajících ploch v okolí stanice a přístupu techniky po místních komunikacích. Z tohoto důvodu vás prosím o zvážení
nutnosti parkování vašich osobních vozidel v okolí stanice, či zvážit jinou alternativu přístupu, např. MHD, která pravidelně ke stanici jezdí.
Budeme se snažit, co nejméně omezit váš bezpečný přístup do prostoru stanice a vás žádám o vstřícnost vůči naší činnosti, která nesměřuje proti vám, ale pro dosažení většího pohodlí při cestování. Dbejte prosím hlavně na svoji bezpečnost a respektujte pokyny našich pracovníků při procházení staveništěm. Koncem loňského roku mnozí z vás
zjistili, že rekonstrukce již začala. Během denních výluk kolejí jsou využívány provizorní nástupiště na vzdálené straně směrem na Prahu.
Bohužel postupné rozvinutí stavebních prací neumožňuje jeho umístění blíže ke stanici. V souvislosti s tímto prosím dodržujte přísný zákaz přecházení přes koleje mimo vyznačené trasy.
Teď bych vás rád stručně seznámil s plánovanými úpravami.
Byla zahájena výstavba nových základů stožárů trakčního vedení a částečné kácení zeleně, která je v kolizi se stavbou. V dohledné
době dojde ke zbourání přístřešků nad podchodem a zahájení prací
na kolejích. Po vložení dvou mostních provizorií do koleje budou zahájeny práce na novém podchodu a dále pak práce na obou nových
nástupištích. Během této doby dojde i k výstavbě protihlukové stěny.
Upozorňuji občany, že průchod starým podchodem bude umožněn až
do doby ukončení výstavby nového podchodu a jeho uvedení do provozu. Po dohodě s představiteli vašich městských částí, vás budeme
průběžně informovat o postupu prací a případných opatřeních a omezeních, která se vás budou bezprostředně dotýkat.
Bohužel již nyní se potýkáme s negativy, jako jsou demolice zábradlí
provizorních přechodů, krádeže provizorních schůdků a provizorní přechodové lávky, sprejerství na cedulích apod. Tyto vandalské zásahy, stavbu ani neurychlí, ani nezastaví, ale pouze znepříjemňují život nám všem.
Doufám,že tato velká stavby proběhne za vašeho přispění ke zdárnému konci a my předáním dokončené stavby investorovi přispějeme ke zvýšení komfortu v cestování vlakovou dopravou.
Ředitel stavby, Tomáš John
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Jak dlouho budou ještě
Klánovice zelené?
Určitě máte podobnou zkušenost ze sousedního Rakouska
či Německa. Kolem zahrádek jsou nízké ploty, ulice jsou plné
zeleně, sousedi na sebe vidí a vše působí přátelsky. Klánovice mají tradičně status zelené oblasti, ale to se pomalu vytrácí. Noví obyvatelé, kteří do Klánovic přišli právě kvůli všudypřítomné zeleni, často ohradí zahradu neprůhledným
plotem a stává se, že se dokonce schovají za vysokou zeď.
I my už koukáme v naší krátké dříve zelení obklopené ulici
do vysoké zdi. Také na Slavětínské ulici se objevila nedobytná
bílá zeď, V Rukavičkárně je zase prefabrikovaný plot nastavený prefabrikovaným krajkovím atd.
Nevím, zda jsou v Rakousku či Německu zákony či vyhlášky na udržení otevřené zeleně, ale ctí tradice dobrých sousedních vztahů bez vysokých plotů. Proč to nejde v Klánovicích? Existuje vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, která v § 7 říká, že „oplocení pozemku nesmí svým rozsahem, tvarem a použitým materiálem narušit
charakter stavby na oploceném pozemku a jejího okolí…“
To je přece dostatečný zákonný požadavek, který se bohužel nedodržuje, protože se nevyžaduje. Je otázkou, kdo
může přispět k tomu, aby Klánovice zůstaly zelené a ne zazděné. Je to MČ Klánovice, či stavební úřad v Újezdě nad
Lesy nebo my občané?
Marie Mikušov

Stanovisko ÚMČ Praha – Klánovice:
Povolování oplocení se řídí stavebním zákonem
(183/2006Sb v platném znění, dále jen zákon). V zákoně je
uvedeno, že oplocení nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu (viz §103 odst. 1 pís.e), ale pouze
územní souhlas (viz §96 odst 2 pís. a). Tento postup je použit, pokud je oplocení samostatným stavebním záměrem.
Ve většině případů je oplocení součástí řízení o povolení stavby hlavní (obvykle rodinný dům). Povolování oplocení se dále
řídí vyhláškou 268/2009Sb v platném znění a též vyhláškou
26/1999Sb v platném znění (dále jen vyhláška). V uvedené
vyhlášce §7 konstatuje: „Oplocení pozemku nesmí svým rozsahem, tvarem a použitým materiálem narušit charakter stavby na oploceném pozemku a jejího okolí a nesmí omezovat
rozhledové pole sjezdu připojujícího stavbu na pozemní komunikaci. Provedení oplocení pozemku nesmí ohrožovat bezpečnost osob, účastníků silničního provozu a zvířat. V záplavových územích nesmí typ oplocení pozemku a použitý materiál zhoršovat průběh povodně, oplocení pozemku musí být
zejména snadno demontovatelné, bez pevné podezdívky
a musí umožnit snadný průchod povodňových průtoků.“
Z výše uvedeného je zřejmé, že posouzení vzhledu oplocení je v kompetenci stavebního úřadu a ve vyhlášce
26/1999Sb je uvedeno: Plné oplocení lze použít jako ochranu proti hluku či jiným negativním vlivům okolí.
Závěrem je nutné zdůraznit, že orgánem povolujícím veškeré stavební záměry je stavební úřad Praha 21 Újezd nad Lesy.
Je tedy na majiteli nemovitosti, jaký druh oplocení si zvolí.
Ing. Antonín Rezek, vedoucí odboru výstavby ÚMČ
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Otázka měsíce

Jak hodnotíte rok 2013 nebo jaké máte předsevzetí do volebního roku 2014?
Hodnocení uplynulého roku jde

ODS Klánovice

Rok 2013 byl rozhodně pozitivním rokem: Východní část Klánovického
lesa byla po osmi letech karambolů
definitivně zachráněna; byla započata cesta k vypuzení hazardu z Klánovic, úřad funguje dost dobře a plánovaná výstavba na Hornopočernicku nenastartovala. V roce 2014 chceme podporovat pozitivní trend v práci našeho úřadu, chceme postavit
stejně kvalitní kandidátku jako v minulém období a pokud bude úspěšná, chceme značně omezovat vliv politických a volebních stran (především
ty, které se schovávají za značku
„o.p.s.“) v Klánovickém zpravodaji
a chceme, aby Rada městské části
standardně fungovala.
za Čas na změnu
Giuseppe Maiello

Po stranickém oživení rady jsme od
nových radních za TOP09 a ČSSD
a rady, která je politickým obrazem
Magistrátu, čekali přívaly peněz do
Klánovic. Místo toho stále chybí pátý
člen Rady, nemáme místostarostu,
„nová koalice“ se není schopná na ničem domluvit a účetní knihy zejí
prázdnotou. Ti, kteří jsou za tento stav
zodpovědní, před svojí odpovědností utíkají. Na druhou stranu se mnohým členům našeho hnutí uvolnil
čas na to, aby se angažovali nepoliticky a tak se nám SPOLU podařilo
uspořádat spoustu akcí, na kterých
není stranická příslušnost důležitá. Podle ohlasu občanů si myslíme, že toto
je zřejmě ta správná cesta. Přejeme
Klánovicím, aby se našli noví lidé, kteří se nebudou orientovat podle politických nálepek a přinesou do Klánovic svěží vítr.
Ondřej Voleš, SPOLU pro Klánovice

Loňský rok byl politicky nešťastný.
Ideje se přežily, zato je v módě skákat na koblihy. Připadá mi, že mnozí občané chodí k volbám v nestřízlivém stavu. Ale není všechno špatně: na konci února si připomínáme
první výročí ukončení kauzy „les x
golf“. Dlouholetý spor vyřešila změna územního plánu, schválená na
půdě ZHMP (návrh TOP 09). Na tento úspěch jsme nenavázali. V Klánovicích nejsme schopni zvolit pátého člena Rady MČ ani zástupce
starosty. Hašteřivost nám kazí pověst.
V období, které zbývá do voleb (říjen), chci nadále pomáhat starostovi v komunikaci s Magistrátem. Něco
můžeme posunout, něco alespoň
nastartovat. Co ovlivnit neumím,
jsou nečekané „připomínky“ spoluobčanů. Tím se některé procesy
(např. rekonstrukce vozovek, budování zastávky pro bus…) zbytečně
prodlužují.
Jiří Karban (TOP 09)

+ Dobrá veřejná správa ze strany
úřadu a slušná týmová spolupráce
na půdě zastupitelstva a především
rady Klánovic.
+ Slibně se rozvíjející a korektní
vztahy s představiteli magistrátu
(Přísliby se stávají skutečností!).
+ Drobnější projekty realizovány =
nová třída v MŠ, dostavba ZŠ, senior
park v lese, dokončení digitalizace
kina, provizorní opravy komunikací
realizovány z rozpočtu Klánovic a rovněž smysluplná péče o stromořadí tj.
citlivé a záchovné řezy v ulici K Rukavičkárně či Podlibská, již nikoli holoseče jako v severní části Slavětínské.
+ Větší projekty zahájeny či připraveny pro 2014 = rekonstrukce nádraží
včetně nového podchodu, finance
na etapu III. rekonstrukce komunikací
zajištěny, režim parkování u nádraží
připraven ke změně, projekt senior
centra se opět rozjíždí, příprava studie
přístavby budovy ZŠ).
Petr Kubíček, Hlas Klánovic/ČSSD

Považuji za žádoucí uvést, že v posledním čísle KZ mi pan starostašéfredaktor (celostátní rarita zdvojení funkce) z mého článku, a to ačkoliv nepřesahoval povolený rozsah,
z něj vyhodil větu, resp. mi můj příspěvek zastupitele upravil a takto
pozměněný, bez mého vědomí, pod
mým jménem, takto otiskl. A redakční rada nebo zastupitelé? Zatím k takovéto „kultuře“ v Klánovicích, bez náznaku nesouhlasu.
Snad ve volbách v r. 2014 budou
mít voliči šťastnější ruku než
v r. 2010.
Jelikož lednové číslo KZ vychází až
nyní, dodatečně vážení spoluobčané, k nového roku více férovosti a především si přejme dobré
zdraví. K tomu si dovolím připomenout zákon naší planety, který např.
v Melbourne byl krédem MS seniorů
ve stolním tenise „move it or lose it“
- pohybuj se nebo prohraješ.
Ladislav Hrabal, OK

ruku v ruce s předsevzetími do
roku nového. Snahou nás všech
v klánovické ODS je dlouhodobě
přispívat ke zlepšení života v naší
městské části. Z toho důvodu jsme
připravili „Modré úterky“ – sérii
setkání, na kterých si chceme poslechnout vaše názory na aktuální
témata a věcně diskutovat možná
řešení. Tématem únorového setkání byl život klánovických seniorů,
v březnu probereme „Dopravu, parkování a stav komunikací“. Seznam
dalších témat najdete na našem
webu.
Tomáš Rezek

Tento prostor je poskytnut pro vyjádření názorů politických uskupení
zastoupených v Zastupitelstvu MČ na otázku měsíce, popř. slouží jako
prostor pro vyjádření názorů na dění v Klánovích.

Pozn. redaktora: Při zpracovaní zpravodaje 12/2013 došlo k chybě a závěr
textu pana Ing. Hrabala nebyl otištěn.
Za toto pochybení se omlouvám.
Petr Soukup
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Slovo zastupitelů

Chvála idiotských
zvyklostí
„Jasná, stálá a respektovaná pravidla jsou mnohem důležitější než
jeden prezident, dráždící dnes
svou nabubřelostí. Přišel a zase
odejde. Pravidla, jsou-li to vskutku
pravidla, a ne improvizace, zůstanou.“ Napsal Petr Pithart v brilantním článku pro sobotní MF
Dnes. To platí jak pro prezidenty,
tak i pro místní samosprávu. Obávám se, že měřeno tímto metrem,
po současné klánovické politické
reprezentaci zde nezůstane vůbec
nic. Přitom se nejedná o nic objevného: 1. Po volbách vzniká koalice na základě společné vůle
stvrzené podpisem smlouvy.
2. Radní si rozdělí pracovní gesce,
za které nesou odpovědnost.
3. Na obecní úrovni se daří tzv. nepolitické politice. 4. Místní tisk není
hlásnou troubou koalice. Uveďme
si pro ilustraci několik příkladů, kdy
je současná koalice s těmito pravidly na štíru: Nevznikla na základě vůle, ale zvůle. Primární
energií byla negace, silou vydupaná „národní fronta“, kde by si
všichni byli rovni a někteří rovnější. Nevznikla na základě koaliční
smlouvy! Nic takového neexistuje,
natož programové prohlášení. Nedošlo k rozdělení jednotlivých
gescí a tedy ani odpovědností.
Problémy se neřeší a občan se
k nikomu nedovolá. Opírala svoji
existenci na stranickém kopírování Magistrátu. Celá tato konstrukce je spíš zbožné přání a laciný
trumf. Více než 84% všech zastupitelů z posledních obecních voleb
je bez politické příslušnosti (zdroj:
www.volby.cz). Pro mne osobně
bylo velkým zklamáním odvolání
renomovaného novináře z postu
nezávislého šéfredaktora KZ a téměř roční nevypsání výběrového řízení na toto místo. Pro všechny zastupitele bylo nové uspořádání zastupitelstva v čele s pětičlennou radou důležitou první zkušeností.
Já osobně si odnáším, že je třeba
trvat na „idiotských“ zvyklostech.
Robert Zoulík,
SPOLU pro Klánovice
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Projekt senior centra žije
Na začátku roku 2013 byla ustavena
pracovní komise rady ve složení (MUDr.
Jágrová, Blanka Štálová, Bc. Eva Brabencová, MUDr. Polák, MUDr. Ročeň, Kubíček). Posláním komise bylo prodiskutovat a připravit aktuální varianty výstavby senior centra. V únoru až květnu 2013
se sešla pracovní komise na pěti pracovních schůzkách. Výstupem bylo zpracování několika variant a jejich předložení
zastupitelstvu. Teprve při druhém projednání v prosinci 2013 se zastupitelstvo
pozitivně k projektu vyjádřilo a uložilo radě
zajistit zpracování provozně-ekonomické
studie prokazující ekonomickou udržitelnost projektu senior centra v lokalitě KAVRIS a zajistit novou stavební studii dle
aktuálních požadavků na stavbu v termínu
do dubna 2014 a stavební povolení v termínu do konce roku 2014.
Mezi hlavní argumenty pro výstavbu
senior centra patří především demografické trendy, které potvrzují, že investice do občanské vybavenosti v oblasti péče o seniory mají hluboké opodstatnění. Výstavba občanské vybavenosti v této oblasti je pouze jednou
stránkou mince. Tou druhou by měla být
podpora domácí a rodinné péče o seniory. I na tom se klánovičtí zastupitelé
v prosinci shodli.
Lokalita KAVRIS se nachází poblíž
koupaliště mezi lesem a ulicí Šlechtitelská a je územním plánem pro tento

Spolky

účel určena. Zastupitelé schválili i základní funkce a služby budoucího senior centra. Bude se jednat o ambulantní služby - centrum denních služeb
(podpora zájmové, vzdělávací a společenské činnosti), otevřená klubovna seniorů, event. denní stacionář, pobytové
služby pro cca 50 klientů (lůžková část)
a to především odlehčovací služby
(do 3 měsíců pobytu) a dlouhodobé pobyty (doplňkově), další služby např.
stabilní zázemí pro terénní péči.
Kde však Klánovice na výstavbu vezmou peníze? To je otázka, která mě (jako
zastupitele a předsedu finančního výboru) velmi zajímá. Za poslední rok
jsme si zvykli, že Klánovice mají na magistrátu dveře otevřené. Toho se snažíme využít. V této věci jsme uskutečnili
setkání nejprve s primátorem a náměstkem primátora pro ekonomiku,
a poté letos v lednu s radním pro sociální
záležitosti docentem Dlouhým. Po dohodě tedy budeme usilovat o zařazení investičního příspěvku MHMP na tuto
naší stavbu do rozpočtu 2015. K tomu
potřebujeme připravit projekt s platným
stavebním povolením, spočítat návratnost
a udržitelnost projektu. Další možnosti financování skýtá nově připravovaný evropský Operační program Praha – pól
růstu České republiky 2014-2020.
Petr Kubíček,
zastupitel za Hlas Klánovic/ČSSD

Informace STP pro rok 2014

Místní organizace
Svazu tělesně postižených v Klánovicích pro své členy připravila:
Cvičení: každé pondělí od 16.00 –
17.00 hod. (na židlích v Klubu STP)
Masáže: ve středu podle dohody
s odborným masérem Martinem
Gabrielem – tel. 274 812 400 nebo mobil 603 414 041
Divadla: dle možnosti 1 x měsíčně –
pro členy vstupné 50%
Výlety: 20. 5. 2014 (úterý) – jednodenní – Hradec Králové – bude zajištěn průvodce, odpol. Třebechovice p. Orebem –
betlémy (přihlášky na výroční členské
schůzi se zálohou 50,- Kč)
Rekondiční pobyty:
Hotel Diamo, Stráž pod Ralskem
6. 9. - 14. 9. 2014 cena cca 2700 Kč
pobyt bude zaměřen na cvičení, procedury,

přednášky a vycházky. Doprava zajištěna objednaným autobusem.
Hotel Junior Poděbrady
26. 7.- 2. 8. 2014 cena cca 2700 Kč
Jedná se o rekondiční pobyt s běžným
režimem. Doprava zajištěna objednaným autobusem.
Další akce (půldenní pěší výlety, návštěva muzeí apod.) budou vždy včas
oznámeny v naší vývěsní skřínce
a v Klubu. Průběžné informace získáte
vždy v pondělí od 15:00 – 17:00 hod.
v Klubu a podle možnosti budeme
všechny naše akce uveřejňovat v Klánovickém zpravodaji.
Výroční členská schůze se bude
konat v 2. polovině března t.r. Pozvánky s programem obdrží každý člen
domů.
Za výbor MO STP: Olga Paplhamová
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Zvláštní poděkování patří panu
Karlu Šipovičovi, který výstavu obohatil 40 krásnými exponáty ze své
sbírky čítající více než 100 betlémů.
Na výstavě čekalo na pracovnice
knihovny ještě jedno velké a krásné
překvapení, o které se postarala dlouholetá klánovická občanka paní
ing. Vlasta Hašková. Jedním z exponátů byl nádherný, z lipového dřeva vyřezaný betlém autora Pavla Janošíka,
jehož výtvory zdobí domácnosti i veřejné prostory po celém světě. Majitelka
betlému paní Vlasta Hašková se rozhodla tento skvost věnovat naší knihovně! Betlém v ní bude každoročně vystaven od začátku adventu do Tří králů a bude těšit čtenáře. Ze srdce za
nádherný dar děkujeme!
Šárka Volešová, Klánovice SPOLU
Jitka Frýdmanová, vedoucí knihovny

Tříkrálová sbírka 2014
V prvních lednových dnech proběhl
14. ročník celostátní akce Tříkrálová sbírka.
Farní charita Neratovice tímto děkuje
všem, kdo vlídně přijal koledníky a přispěl
do jejich pokladniček. Získané prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebným.
Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým. V Klánovicích
a okolí jsou to již tradičně žáčci ze Základní
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Kultura

Poděkování za betlémské dary
Prosincová výstava betlémů byla
adventní charitativní akce pořádaná
pod záštitou MČ Praha-Klánovice.
SPOLU společně s místní knihovnou
uspořádali tuto akci za účelem podpory knihovnických a informačních
služeb. Rádi bychom jménem organizátorů chtěli poděkovat všem návštěvníkům, kteří se přišli SPOLU
s námi nejen naladit na předvánoční
strunu, ale také svými peněžitými
dary a koupí tradičního cukroví přispěli
na bohulibý účel. Místní knihovna se
zúčastnila bazarem knih, které pro
tuto příležitost věnovali klánovičtí občané. Prodalo se jich více než 500!
Výsledná částka z celé akce vyšplhala téměř k 33 000 Kč. Odměnou
nám všem budou nově zakoupené
knížky a venkovní orientační mapa
Klánovic.
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školy v Libiši a jejich vedoucí skupinky,
naše paní Vrchní sestra Iva Majerová.
Ve Farní charitě Neratovice se vybralo
celkem 76 475 Kč z toho přímo v Klánovicích částka 1 893 Kč.
Všem kdo k celkové sumě nasbírané
pro charitu jakkoli přispěl, ještě jednou
srdečně děkujeme.
Miloslava Machovcová, ředitelka Farní
charity Neratovice a její zaměstnanci.

Filmklub nově
v KC Nová Beseda
Od ledna 2014 máme v KC
Nová Beseda pro naše filmové
nadšence novinku, a tou je Filmklub
Besídka.
V rámci Filmklubu Besídka promítáme filmy pro náročnější diváky. Promítání artových filmů je
vždy první pondělí v měsíci od
20:00 a těšit se můžete jak na filmové novinky, tak na starší perly filmového plátna. Projekce je určena
široké veřejnosti, členové klubu
získávají slevu na vstupném. Hlavní výhodou členství ve filmovém
klubu je ale možnost ovlivnit výběr
filmu, který budeme promítat.
Tématem březnového klubu je
NA VÝCHOD OD NÁS. Naskytne
se Vám možnost nahlédnout do
zcela odlišné kultury. Na výběr
mají členové Filmklubu ze dvou zahraničních filmů, iránského a indického:
A, Rozchod Nádera a Simin,
strhující manželské drama o slepých uličkách předsudků a striktního právního systému v Iránu.
Film z roku 2011 získal desítky
cen včetně hlavní ceny Berlinale,
Oscara a Zlatého glóbu za nejlepší cizojazyčný film.
B, Cizí oběd, indický film z roku
2013 byl uveden na MFF Karlovy
Vary a okouzlil mnoho diváků
příběhem zatoulaných obědových
kastrůlků, které zařídí milostné
vzplanutí mezi půvabnou Ilou
a stárnoucím Saajanem. Vtipná
a pozitivně laděná romance se
odehrává v současné Bombaji.
Členství v klubu je bezplatné,
stačí se pouze přihlásit na naší emailové adrese
filmovyklub@kcnovabeseda.cz uvést své jméno a e-mail. Proto ti
z Vás, kteří jste se k nám do klubu
ještě nepřihlásili, neváhejte, napište na tento e-mail, zaregistrujte
se a hlasujte!
Pojďte s námi vytvářet náš filmový klub! Těšíme se na Vaše nápady a tipy na filmy, které byste si
přáli vidět.
Ing. Zuzana Coufalová
KC Nová Beseda
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Místní knihovna
a její hvězdy
Čtenářský vkus je pochopitelně různý. Pro zajímavost vám přinášíme žebříčky nejoblíbenějších knih Místní
knihovny Klánovice za loňský rok. Informaci nám poskytla knihovnice Jitka Frýdmanová.
Pro dospělé: 1. Žítkovské bohyně (Kateřina Tučková), 2. Vyhnání Gerty
Schnirch (Kateřina Tučková), 3. Padesát odstínů šedi (E.L. James),
4. Svědkyně ohně (Lars Kepler),
5. Lovci hlav (Jo Nesbo), 6. Přemyslovská epopej (Vlastimil Vondruška),
7. Přezrálé broskve (Milena Holcová),
8. Oddaná manželka (Robert Goolrick).
Pro děti: 1. Deník malého poseroutky (Jeff Kinney), 2. Čtyřlístky (Ljuba
Štíplová), 3. Babička drsňačka (David
Walliams), 4. Půlminutové horory (Susan Rich), 5. Hunger games (Suzanne Collins).
Věříme, že vám uvedené tituly poslouží jako inspirace pro půjčování knih
v průběhu roku 2014.
Jiří Karban
V Klánovicích, v prostorách 1. patra bývalého obchodního domu Včela se po
7mi letech konečně zatřásly stěny
a obarvily se do podoby uměleckého
a rodinného centra „club ELF dream“.
Občanské sdružení SEN začalo v září
s rekonstrukcí prostor a své brány otevřelo v zaváděcím provozu již 22. listopadu loňského roku. Oficiální otevření
centra je chystáno na 22. března, nicméně již nyní se v prostorách odehrává mnoho aktivit pro děti, mládež i celé
rodiny.
(…dvě otázky pro Pina Forise, předsedy
SEN umělecké sdružení)
Proč název club ELF dream?
Projekt „Elf dream“ vzniká již od roku
2001. Primárně se jedná o celoevropský
TV-netový seriál a zábavně vzdělávací internetovou knihu s názvem „Explorers
of Night Dreams“ v češtině „Průzkumníci
Nočních snů“ na webovém portálu www.elfdream.info …a Elf Dream je v češtině
Skřítek Sen, postavička ze seriálu, která dětem plní přání a sny a stejně tak jim
pomáhá nalézt inspiraci a odpovědi i ve
skutečných nočních snech. Jednou ze
základních myšlenek seriálu je „nechat děti
říci co chtějí říci“ či vyjádřit a pomoci jim jejich nápady realizovat kreativní formou.
Snažíme se děti vést a doprovázet na ces-
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Club ELF dream
tě k nalezení vlastních talentů. Právě nalezením vlastního talentu a potenciálu se
děti zrelaxují a naleznou zdravou sebedůvěru. V tomto duchu se nese i poselství
nového clubu v Klánovicích.
Co u Vás děti a rodiny naleznou?
Naším cílem je, aby se k nám rodiny vraceli několik let po sobě a děti v každém
věku nalezli něco, co je určeno právě pro
ně. Začínáme u těch nejmenších a pokračujeme až k teenagerům a rodičům. Vše
je spojováno myšlenkou kreativity, tvoření
a rozvoje osobnosti. Tedy: Kroužky, kurzy,
semináře, umělecké i sportovní, společný
pracovní a relaxační prostor pro rodiče
a domáckou, rodinnou atmosféru. Maminky i tátové mohou svůj čas ať aktivně
či relaxačně trávit teprve v momentu kdy
je dobře postaráno o děti. Právě úžasně
prostorný club nám umožňuje nabídnout
komplexní program pro všechny členy rodiny od hlídání dětí až po paralelní „aktivity“ pro rodiče. Uvedu příklad jak to myslím. Do clubu přijde čtyřčlenná rodina.
Mladší Anička 3 roky si jde hrát do clubíku Elfíku do společné skupiny dětí, kde
máme úžasnou tetu Janu. Ondra 10let si
zajde na kroužek mladých kaskadérů,
táta Ondřej zasedne k šachové partii,
nebo si dá kávu a kouká na syna a máma
Andrea si zajde do ateliéru na kurz korálkování či figurální kresby.
Jak docílíte toho, aby o nabízené aktivity byl zájem a byly společně v souladu? Např. Co když táta nehraje šachy?
V tom je celé kouzlo konceptu. Aktivity vznikají a vycházejí z toho, s jakým zájmem přicházejí ať děti či dospělí. Máme vytvořenou pouze kostru a to „maso“ necháváme

vytvořit členy. Jednou ze základních aktivit našeho clubu je hlídání dětí předškolního věku v „clubíku Elfíku“ v průběhu celého pracovního týdne.
Pro děti školního věku a teenagery je primární aktivitou víkendová filmová a divadelní škola Monici Foris-Kvasničkové s názvem „Před / Za Kamerou“. Monika sama
účinkovala v TV seriálech a filmech
od svých 6ti let (např. seriál My všichni školou povinní či film Prázdniny pro psa…)
a nyní vede a připravuje děti a teenagery právě pro natáčení zmíněného TV-net
seriálu pro TV CSmini.
V úterý a ve čtverek je kroužek „Skate a koloběžky“ pro děti již od 5ti let pod vedením
trenéra M. Halaxy, který se každé úterý
a čtvrtek těší stále větší oblibě v sále clubu. Vycházíme z toho, že děti se přes zimu
potřebují „vyřádit“ a módní trend nás dovedl k instalaci vnitřní U-rampy, která zároveň slouží jako podium pro komorní večerní aktivity a klubové akce pro rodiny.
V pondělí a ve středu připravujeme
od března výtvarné kurzy, modeling a tanec pro děti a pro dospělé kurzy osobního rozvoje, zmíněné korálkování Dari Fejtkové, či kurzy úpravy fotek v počítači, kurzy intuitivní malování a figurální malby.
… plánů je hodně a myslím, že není nutné
všechny jmenovat. Některé se povede
realizovat, jiné možná ne, důležitým faktorem bude to, jakou si club ELF Dream získá důvěru a oblibu u svých členů, příznivců a sympatizantů. Zveme Vás na návštěvu denně od 10 do 19hod., možná se i vám
podaří v clubu ELF realizovat dávno zapomenutý sen nebo nový kreativní nápad.
Pino Foris
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Kluci, držíme vám palce!

I tomto roce vám chceme představovat další týmy FK
Klánovice. Tentokrát se podíváme do „kuchyně“ starších žáků. Právě tato parta dělá klánovickému fotbalu největší radost. Druhé místo v tabulce I. třídy totiž
vybízí k jarnímu boji o postup do Pražského přeboru.
Vše nasvědčuje tomu, že pány trenéry Martina Tumpacha a Tomáše Svobodu, kteří nám poskytli informace, čeká náročná a snad i radostná práce.
Tým starších žáků je aktuálně tvořen převážně hráči silného ročníku 1999, kteří jsou doplněni několika o rok mladšími kluky. K odchovancům FK Klánovice přibylo šest posil z Viktorie Žižkov. V každém případě jsou starší žáci velmi početné družstvo, na tréninku se schází až dvacet fotbalistů. I přesto, že na zápasy jezdí pouze patnáct hráčů,
v momentálně nejlepší formě, jsou kluci velmi dobrá parta. V týmu panuje zdravá konkurence, což celé mužstvo
jednoznačně posouvá na vyšší sportovní úroveň.
Soupiska nadějného týmu vypadá následovně: brankář
Jakub Kotrba, obránci Tonda Bareš, Michal Famfulík, Honza Kutzendorfer, Honza Kučera, Vojta Hašpl, Ondřej Tuček,
Honza Fryš, Adam Podolka, záložníci David Duong, Dan Barták, Dan Bezpalec, Sebastian Tumpach, Jindra Dobiáš, Goran Maiello, útočníci: Dan Bartoň, Kristián Rut, Jakub Svoboda, Matěj Šmákal, David Janák, trenéři: Martin Tumpach
a Tomáš Svoboda.
Starší žáci momentálně hrají pražskou I. třídu, ale je nutno připomenout, že si za poslední dva ročníky vždy vykopali
postup do Pražského přeboru, který klub kvůli nejistotě se
složením kádru pokaždé odmítl. Trenéři si tentokrát už od
podzimu tak trochu nadávají, jelikož letošní mužstvo „přeborové“ rozhodně je. Dokazují to i přímé souboje s mužstvy z vyšší soutěže, ať v přátelských nebo v pohárových zápasech. „Díky doplnění o hráče z Viktorie Žižkov je v mužstvu kvalita, která se projevuje i v trénincích. Kluci se ke
všemu staví velmi profesionálně. I přes pubertu, která je

nenechá v klidu, zvládají vše velmi disciplinovaně a na každém je vidět znatelný vývoj,“ shodují se trenéři Martin Tumpach a Tomáš Svoboda.
Zimní program mají starší žáci opravdu nabitý. Už od
7. ledna začali intenzivně trénovat. „Celý leden je zaměřen hlavně na fyzickou kondici a vrcholit bude čtyřdenním
zimním soustředěním v Rumburku. Od 11. ledna hrajeme
pravidelnou zimní ligu na hřišti Meteoru. Zatím máme za
sebou 3 vítězné zápasy… Program je ještě doplněn přáteláky. Celý zimní blok by měl kluky dobře připravit na jarní soutěžní zápasy, které začínají z druhého místa a rozhodně je nenechává chladnými první místo, které je
vzdáleno jen 4 body,“ říkají trenéři.
Oba si také pochvalují spolupráci s rodiči. Díky jejich příspěvku a pomoci sponzorů (KIA, IBG, UniCredit Leasing)
se podařilo mužstvo vybavit sadou nových dresů, klubovými teplákovými soupravami a zimními bundami s kulichy. I takové „maličkosti“ všechny motivují a dávají mužstvu nový impuls. Co je důležité, v Klánovicích existuje
opravdu silná generace mladých fotbalistů a všichni v klubu se budou snažit, aby vydržela co nejdéle pohromadě.
Připravil Jiří Karban

Foto: archiv. FK starsi zaci

placená inzerce
Ráda byste byla v životě úspěšná?
Chcete podnikat, ale nemůžete najít odvahu?
Přidejte se do našeho úspěšného týmu
Volejte 604 700 022
Pište elan@century21.cz

Kadeřník Roman děkuje všem svým
zákaznicím z Prahy východ a okolí,
a pro větší zájem oznamuje novou
otevírací dobu kadeřnického salónu
Šeﬂ-hairstyle 7 dní v týdnu.
Salon v Úvalech u Prahy - Přišimasy
(Praha - východ)
Otevřeno 7 dní v týdnu
Otevírací doba: 9:00 - 21:00
Tel. 604 589 584
www.seﬂ-hairstyle.com r.seﬂ@post.cz

„Hledám projektanta dvou
ložnic v půdním prostoru RD
v Klánovicích včetně zateplení.
Detaily na e-mailové adrese:
jiri.batek@yahoo.com.“
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Potřebujete pohlídat psa?
Neposlouchá Vás?
KLÁNOVICKÁ MINIŠKOLKA
A VÝCVIK PSŮ.
Více na www.labrador-chov.cz
nebo tel. 775 975 977.

KOMINICTVÍ NĚMEC
Čištění, revize, opravy
telefon: 775 132 921
OČNÍ OPTIKA PECAN
Nově otevřena od 3. 2.!

V obchodním centru Blatov - Újezd nad Lesy,
Oplanská 2614, vedle Penny (nad lékárnou)
Otevřeno Po - Pá: 9h - 12 h, 13 h - 18 h
www.optikapecan.cz, ocnioptikapecan@seznam.cz
ZAVÁDĚCÍ CENY, až 50% sleva. Standardní zakázky
do dvou dnů. Brýle dioptrické, sluneční, dětské. Doplňky.
Veškeré opravy. Čištění ultrazvukem zdarma.

KONTEJNERY KRÁL
s uť • od pa d • pí s ek • š t ěr k • zem in a • k ůr a
př e v o z s t r oj ů • t e r é n ní úpr av y • na kla da č

V í t K R Á L , Š e s t a j o v i c e , v i t k r a l @ v o l n y. cz

602 260 264
Rezidence klánovický les
cesta ke zdraví a rovnováze

s námi vás
život bude bavit
Helena Johanidesová
Lovčická 974, Praha - Klánovice
tel.: 728 963 788
e-mail: info@rezidence-klanovice.cz
• www.rezidence-klanovice.cz •
www.yoga-klanovice.cz
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stavební firma

NORTHTECH s.r.o.
*
*
*
*
*
*
*

rodinná firma s dlouholetou tradicí
kvalitní práce vlastními zaměstnanci
vyučenými v příslušném oboru
realizace staveb na klíč
pasivní domy, nízkoenergetické domy,
kryté soukromé bazény
rekonstrukce rodinných domů
rekonstrukce plochých střech,
balkonů a teras
zateplení rodinných domů, chodníčky, ploty

Včetně zajištění veškeré inženýrské činnosti.

KVALITA JE U NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ
Kancelář:
Dohalická ul. 1043, 190 14 Praha 9 – Klánovice
tel.: 286 588 963, mob. tel.: 603 413 180
e-mail: northtech@northtech.cz

www.northtech.cz
AU T O D O P R AVA
NONSTOP
M I L A N P E T RU Ž Á L E K

❋
❋
❋
❋
❋
❋
❋

odvoz kontejnery
sutě. odpad, písky, drtě
recykláty, tříděná zemina
přeprava materiálu
avia, liaz, tatra, iveco
zemní a výkopové práce
smluvní ceny

Telefon: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sutě-pisky.cz

Jan Žížala
POHŘEBNÍ
SLUŽBA
Český Brod

Husovo náměstí 62
(před městským úřadem)

Stálá služba:
602 429 913, 606 784 088
tel/fax.: 321 622 488

Zajišťujeme převozy a rozloučení
zesnulých v Praze a okolí
za přijatelné ceny.
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Restaurace „ U Kamene“
v ŠESTAJOVICÍCH-Husova 66
Vás zve na:
- nový jídelní lístek a na nová vína z naší vinotéky
-

obědy podáváme již od 79,- Kč,

-

každý měsíc akce-moderní gastronomie

Rádi pro Vás uspořádáme svatbu, školení, setkání s přáteli,
oslavy narozenin Vašich dětí, a to dle vašeho přání a Vašich
finančních možností. Chystáme pro Vás nedělní brunche
s hracím koutkem pro děti
-ZKUSTE- od nás budete odcházet nejen nasyceni,
ale i spokojeni s pocitem, že se budete rádi vracet.

Rezervace na telefonu: 775 556 008

strana
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KOSMETICKÝ SALON

Račiněveská 2444/D, Praha 9-Újezd nad Lesy
www.duoli%expert.cz

+420 602 342 615

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ AMERICKOU KOSMETIKOU

PEVONIA BOTANICA
Caviar maska
Lumaﬁrm maska

NOVÉ OŠETŘENÍ MICRO RETINOL
- cesta k dokonalos7
- drama7cky vyhlazuje
- viditelně zdokonaluje
- okamžitě rozjasní
- silně pro7vráskový
VITA LIBERÁTA – samoopalování,
samoopalovací nástřik DIAMONT
rovnoměrné opálení za 10 minut,
opaluje na bázi organické
cukrové tř7ny bez zápachu.
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PROGRAM únor 2014
KC Nová Beseda | Slavětínská 120,
Praha 9-Klánovice, tel: +420 608 418 494
INFO – e-mail: info@kcnovabeseda.cz,
www.kcnovabeseda.cz,
tel: 245 019 061 (každý všední den mezi 10. a 13. hodinou)
ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA

VÝSTAVA MĚSÍCE
Mgr. Marcela Hradecky …TEXTIL TROCHU JINAK
Textilní vitráž... zdánlivě nespojitelná dvojice slov, a přesto existující. Za spojením slov se skrývají obrazy z textilu, jejichž námětem byly skici pro skleněné vitráže. Výstava je prodejní a potrvá do konce února.
KINO
PO 03.02. 20:00 FILMOVÝ KLUB NYMFOMANKA, ČÁST I.
Otevřená studie ženské sexuality od kontroverzního dánského režiséra Larse von Triera. 110 min, české titulky.
Hrají: Ch. Gainsbourg, S. LaBeouf, S. Skarsgard, S. Martin, U. ThurmanVstupné: dospělí 110,- Kč / členové filmového
klubu 90,- Kč, přístupný od 18 let
DIVADLO ÚT 04.02. 20:00
KOUZELNÍK
Unikátní spojení činohry a kouzelnické show, která se úspěšně hrála v A studiu Rubín v Praze. Hrají: Roman Štabrňák, Barbora Poláková Délka představení: cca 60 minut (bez přestávky)
KURZ

ST 05.02. 17:00

MODERNÍ YOYOVÁNÍ

KURZ

ČT 06.02. 16:00

FOOTBAG (HAKISAK)

KINO
ČT 06.02. 20:00
VLK Z WALL STREET
Neuvěřitelný, fascinující a divoký je příběh Jordana Belforta, který proslul jako Vlk z Wall Street. Na plátno ho převedl
režisér Martin Scorsese a v hlavní roli muže, který ve dne vydělával tisíce dolarů za minutu a stejně rychle je v noci
roztáčel, se představí Leonardo DiCaprio. USA, 2013 Krimi, drama, životopisný, 165 min, s českými titulky Režie:
M. Scorsese. Hrají: L. DiCaprio, M. McConaughey, J. Hill, K. Chandler, J. Dujardin
PŘEDNÁŠKA PÁ 07.02. 19:00
ENERGETICKÁ MEDICÍNA
Jiné cesty ke zdraví pohledem známého kvantového homeopata. Přednáší: Mudr. Josef Hrušovský, NCSK
KINO
NE 09.02. 09:45
MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ
Vydejte se na cestu plnou dobrodružství, přátelství a fantazie - do světa těch nejdrobnějších Mrňousků.
KINO

PO 10.02. 20:00

KRÁSNO

KINO

ST 12.02. 20:00

BLÍZKO OD SEBE

KONCERT ČT 13.02. 19:30
BLUES JAM SESSION
Blues Jam Session je akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi bluesové standardy velikánů
jako jsou Muddy Waters, B.B. King, T-Bone Walker a další. Koná se každý druhý čtvrtek v měsíci od 19:30 hodin.
KINO
NE 16.02. 04:00
LEGO PŘÍBĚH
Akce pro děti: vstupné: dospělí 130,- Kč / děti, senioři, ZTP 110,- Kč. Historicky první celovečerní akční film inspirovaný stavebnicí LEGO. Austrálie, USA, 2014. Animovaný, akční, český dabing. Režie: P. Lord, Ch. Miller, Ch. McKay
KINO

PO 17.02. 20:00

NÁSLEDKY LÁSKY

SOCIAL CLUB

ÚT 18.02. 19:30

POKLÁBOSENÍ V ANGLIČTINĚ

SOCIAL CLUB

ÚT 18.02. 20:30

CHAT IN ENGLISH

KINO

ST 19.02. 20:00

DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ

KAVÁRNA Nová Beseda s dětským koutkem je otevřena
Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, So-Ne 14:00-22:00.
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